Verslag Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 april 2012 in de Zomergaard.
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Bestuur bestaande uit Lia Bergstra, Willy van Schaik, Georgine van Ettinger,
Karen Duits, Bianca van Beek, Jeanette Helder en Chantal Helsloot.
Leden: Magda van Tellingen en Peggie Scheffer.
Afwezig met kennisgeving: Jan de Jong, Fieke Rijkaart, Rija v.d.Sluiszen, Anne van Eeten en
Barbara Kruijt
agendapunt
1. Opening
2. Ingekomen
stukken en
mededelingen
3. Verslag ALV
13-4-2011

4. Jaarverslag
2011

Afspraken/besluit
Voorzitter: Lia B. opent de vergadering.
• Jan de Jong had ledenverg 13-4-11 ook afgemeld
• Kascontrolecommissie
• Aantal leden per 1-1-2012: 252
• Website: er is nu weer een begin gemaakt
• Film: daar is nog niet mee begonnen. Mevr.Werrie heeft
gefilmd bij de CK 2012
• Nieuwe matjes zoals in de T.de Leeuwzaal zijn erg duur.
• Er zijn van de gewichtjes in de Schaapskooi 3 paar weg:
nieuwe bestellen.
• Springgroep is van start gegaan.
• Verslag wordt goedgekeurd
• Klankbordgroep Wieleroord: er is niet gemeld dat er geen
nieuw Wieleroord komt
• SPV gaat toch door.
• Jaarverslag goedgekeurd

Financieel verslag •
2011
•

•
Verslag
kascontrolecommissie 2011

•

5. benoeming
nieuwe
kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing

•

•
•
•

Karen geeft uitleg: 2011 is positief afgesloten. Na
reserveren voor jubileum en kleding nog € 75,00 over
Contributieverhoging? Begroting 2012 negatief resultaat:
zaalhuur duurder en meer kosten wedstrijden.
Voorstel € 1,00 contributieverhoging per uur per half
jaar m.i.v. 1-1-2013.
We zoeken ruimte om een tumblingbaan en
tuintrampoline op te slaan ( nieuwsbrief)
Verslag kascontrolecommissie: Mevr. van Eeten en Mevr.
v.d.Vlist, de administratie is in orde bevonden en er
wordt verzocht om de penningmeesters Jeanette Helder en
Karen Duits décharge te verlenen voor het boekjaar 2011
Kascontrolecommissie 2013: Mevr. van Eeten en Mevr.
van der Vlist. We zoeken er nog iemand bij.

Lia Bergstra treedt af als voorzitter en is niet meer
herkiesbaar. Ze blijft nog tot de zomervakantie.
Jeanette Helder wordt herkozen als bestuurslid
Chantal Helsloot wordt herkozen als bestuurslid

Aktie

Chantal

Georgine

Georgine

7. Financiën

•

a) Contributie- •
verhoging
•

Begroting 2012 heeft een negatief resultaat
- zaal duurder
- meer onkosten wedstrijden
Voorstel: contributieverhoging van € 1,00 per lesuur per
half jaar.
Aangenomen wordt: Met ingang van 1 januari 2013 wordt de
contributie voor een half jaar met € 1,00 per lesuur verhoogd.

•

b) Restitutie
zwemles
c) Leden van
80 jaar

8. Toekomstplannen

9. rondvraag

10. sluiting

Leiding: bij wedstrijden 2 uur per dag vergoeden.
Reiskosten vergoeden: alleen als ze rijden.
• Juryleden mogen 1 x declareren bij wedstrijden
• Geen restitutie meer bij zwemles, ze mogen eventueel
naar een ander uur.
• Actieve leden van 80 jaar e.o. betalen geen contributie.
- We noemen ze geen ere-lid meer.
- Nieuwe naam: “Club van 80”
• Jubileumcommissie 50 jaar SSS
• Tweekamp recreanten SSS- BGV:19-04-12 Wiekslag
• De fysiotherapeute komt kijken en advies geven op de les
bij de selectie.
• Your turn: assistentencursus basisdiploma. Nova helsloot
en Anouk Mudde willen ook beginnen.
• Grote Clubactie: Dit jaar weer sparen voor een nieuw
turnpakje € 0,50 per verkocht lot
• Springdagen: we gaan weer in de Herfstvakantie. Nu met
een bus van Pouw Vervoer via de beursvloer
• Tc vergadering: 10 minuten gesprekjes.
• Discozwemmen: 29-05-12 Activiteitencommissie
• Nieuwe turnpakjes selectie: Chantal en Bianca.
- super mooi turnpak, offerte tot eind april € 65,00
daarna € 100,00
- Bianca mail naar de ouders erover
- Volgende week terugkoppelen.
• Nieuwe verenigingspakjes: Willy en Karen
- Eventueel kijken bij Mover
• Magda van Tellingen + Peggy Scheffer (selectie)
- weinig hulp bij afbouwen.
- leiding geeft slecht voorbeeld, is zelf snel weg.
- de kinderen moeten goed op tijd zijn
- misschien vaste taken
- Lia B. gaat er zaterdag heen. Karen komt ook om
11.00 uur.
• Peggy Scheffer: kan de selectie bij de clubkampioenschappen ’s morgens turnen?
• Kleutergym: Heddy Bakker laat nog weten of ze kan.
Lia B. bedankt iedereen voor hun belangstelling en inbreng.

Lia B

